
publiczności dorosłej. I tutaj różni
cujemy go ta.k, a.by ludzie znajdowali 
rozmaite treści i kształty, właściwe 
dla. sztuki teatru. 

Prz.ez teatr ALiny Obidniakowej 
przewi nęła się plejada uznanych re_
żyserów jak Henryk Tomaszewski, 
Adam Hanus.zkiewicz, Krzysztof Pan
k:ewicz, Bogdan Baer. Jego siłą są 
i byli zawsze młodzi twórcy. któ
rych Obidn.iakowa ściąga do J eleniej 
Góry tuż po dyplomie dając im peł
ne szanse własnych wypowiedzi. Wie
lu z nich to dziś }u.ż twórcy z do
robkiem, często dyrektorzy własnych 
teatrów. U niej swo}e pierwsze pre
miery rea1izowaló. m. in. Grzegorz 
Mrówczyński, Krystian Lupa, Miko
łaj Grabowski, Ryszard Major. Te
raz z jeleniogórskiej sceny startują 
Marek Oliwa i Andrzej Guc. 

Teatr im. Norwlióa nie tylko 1ez
dz.i po Polsce ze swoimi przedstawie
niami. Wiele ra;r.y gościł na Węg
rzech, gdzie w Vesprem w Teatrze 
im. Petofiego z.nalazł znak0In1tego 
partnera i wielu prawdziwych przY
jaciół. Bywa w NRD i Czechosłowa
cjti, wyjeżdżał także do Wło_ch, Fran
cji i za ocean do Wenezueli. Kolum-
b.ii, Panamy i Kostaryki. . 

Jej działania i życie teatrem me 
Fot. W. Dębicki ograniczają się tylko do „produkowa-

Kto 
• 

me zna 

W Jeleniej Gór:z..e jest jedną z naj
popu.larn.iejszych postaci. W kraju 
jest zn.ana jako szefowa niekonwen.
cjonalnago profesjonalnego teatru na 
rubież.ach Polski. ~ setki przyjaciół 
na całym świecie. W~elu z nich przy
jeildża od kiiłku lat n.a an.i.Inowany 
przez nią Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Ulicznych, który jest cie
kawą i twórczą prz.ygodą teatralną. 
Jest ona obiekltem wlielu plotek i 
złośliwości czyli jest osobą popular
ną. Udz.ie1iła setek wywiadów n.ie 
ty lko w prasie polskiej. 
Ukończyła PWST w Krakow~e i. 

GiTIS w Moskwie. Należy do partii. 
Dyrektorowała teatrowi w Kaliszu, 
a od trzynastu lat mieszka w stoli
cy Karkonoszy i chyba n.ie za~erza 
się stamtąd wynos.ić. Tru.dno powie
dzieć w ja·ki sposób oipiera s:ię dy
rektorskiej karu.zeli. Prowadz.onemu 
przez siebie TeatrowJ im. Cypriana 
Ka.miia Norw.ida w Jeleniej Górze 
nadała oblicze wyróiniiające go n.a 
polskiej mapie świątyń Melpomeny. 
Zawsze pogodna, zawsze uśmiechnię
ta, pełna r.aipału, optymiz.mu, rue 
zntiechęcająca się trudnościami i po
trafiąca się dogadać naweit z diab
łem, jak mówią .o niej złośliwi.. NJe 
ma kompleksów. Wierzy w to co ro
bi. Tea·tr ALiny Obidniak zdobył sobtie 
własną i nieprzypadkową publiczność. 
Jaka on jest? 

- Zacznę od czegoś, co pozornie 
przeczy teoriom o sposobie popuJa.ry_ 
zaeJi sztuki - powiedziała w jed
nym z wywiadów. - Otói uważam. 
ie dziś nie można robić teatru dla 
wszystkich. Taki teat.r musiałby Je
dynie pełnić funkcje upowuechnia
jące, a więc tylko reprodukować, po
zbawiając się prawa do twórczego 
ryzyka. Tego nie wolno sobie ode
brać - także w imię wartości, które 
chce się przekazywać iWIYm. no lu
dzie na widowni Sił różni i my mu
simy ich różne potrzeby zaspokajać. 

Jak? Wychodzę z założenia, ie to, 
co Jest ważne dla. nas, ludzi tworzą
cych teatr, jest równici: ważne dla 
J.nnego człowieka i że artykułując 
osobistą wypowiedź, tra.firny do my
śli i uczuć ja.k.iejś części widowni. 
Poprze-z Seenę Studyjnlł zwraca.my 
się oo szczególnie wrażli~h mło
dych odbiorców. Scena ta cieszy się 
autentycznv m zainteresowa.n.iem, Na 
dużej se "miesscza.my repertuar 
który pr . , wany Jest s myślą ~ 

nia" przedstawień. Przed kilku laty 
promieniowała Wszechnica Teatralna 
z wykładami z zakresu prakly~, hi
storii i teoria teatru. W Jeleniej Gó
rze odbyło się kilka międzynarodo
wych sesji i symipozjów takich jak 
choćby sesja poświęcona Witkacemu 
z udziałem m. in. pro!. Daniela Ge
roulda z USA i dr. Ala.ina van Crug
tena z Belg.i.i, czy sesja nau.kowa o 
Norwidz.ie, seminarium d'ia studen
tów teatrologii z lciJku untiwersyte
tów 1 szkół teatralnych czy między
narodowe kolokwiu.m pod hasłem 
„Problemy teor.i.i i prakty·ki teatru 
w świetle najnowszych badań nau
kowYch" z udziałem wielu wybit
nych profesorów jak Rene G. Busnel. 
Henri M. Laborit, Abraham A. Mo
les, Alain A. Barsac q i praktyków 
teaku takich jak Jerzy Grotowski, 
Eugenio Bairba, Roberto Bacci. Po 
kilku latach starań i pukań do róż
nych drzwi, często nieprzychylnie 
zamkniętych, Alinie Obtidn.iak udał.o 
się powołać do życia Ośrodek Badań 
i Praktyk K•ulturowych znacznie 
przekraczających obs.z;.iry penetrowane 
przez teatr. Rysując jego przyszłość 
tak kiedyś napisała : 

„Czym miałby być ten ośrodek? 
Powiedzmy najprościej: miejscem, do 
którego mogliby przyjeżdżać wszys
cy, którzy dotkliwie odczuwa.ją „trud 
istnienia", poszukujący własnej toż
sa.mości, przeja.wlający pokusy twór
cze. mający niejakie kłopoty psychi
czne (oczywiście nie w sensie pato
logicznym, kwalifikującym się do 
specja.listyeznycli lecznic). Byłoby to 
miejsce, w którym kto ma ta.ką po
trzebę, może po prostu pomedytować 
sobie. Chce pocłębić swoją wiedzę o 
człowieku - może skorzystać :i: róż
nojęzycznej literatury, w tym ksią
żek mało dostępnych, np, z zakresu 
antropologii. czy na.wet a.ntropozofii. 
Zechce - może uczestniczyć w spot
kaniach, prelekcjach, prowadzonych 
przez różnych specjalistów krajo
wych i zagra.nicznych. Z drugiej stro
ny za.i przy ośrodku moiżna. by uru
cha.miać różnego rodzaju staże i war
sztaty, wyzyskujące bodżcowo proce-
17 twórcze towa.rzyszące sztuce". 

O nJespokojnym duchu jaJ9,m jest 
AJiin.a Ob.i<fni.a.k moina by na9isać 
jeszcz.e wiele st:ron. Ndech to będme 
pierwsza część panegiryku ... 
Naetępne dqpisze życie. 

KRZYSZTOF KUCHARSKI 

tru 
pog 
ny 
twa 

wali 

go. 
skie 
fiku 
prze 


